
Kære Joakim Thörring

Tak for dit brev af 19. juli 2020 hvor du inviterer til dialog om jeres ønsker for Dragør Tennis.

Det er ganske rigtigt, at Dragør Kommunalbestyrelse har drøftelser om boligudvikling i kommunen og at disse drøftelser også inkludere mulige overvejelser
om hele eller dele af Engvejsarealet.

Jeg kan oplyse, at Kommunalbestyrelsen har stor interesse i, at vi har en god og velfungerende lokal tennisklub med gode aktiviteter for alle i kommunen og
ikke mindst for vores børn og unge. Kommunalbestyrelsen prioriterer gode fritids- og sportsfaciliteter højt til glæde for alle. Senest har vi renoveret
Hollænderhallen, bygget en ny svømmehal og udviklet hollænderhalsområdet med udearealer for både skoleelever om fritidsbrugere. Den udvikling vil vi
gerne fortsætte.

Hele kommunalbestyrelsen sætter stor pris på, at vi har en fortsat god dialog, før der træffes politiske beslutninger. Det vil vi også gøre i denne sag. På
nuværende tidspunkt har kommunalbestyrelsen alene haft indledende politiske drøftelser om boligudvikling i kommunen generelt og mulighederne for
eventuel boligudvikling på Engvejsarealet. Hvis kommunalbestyrelsen vælger at gå videre med disse overvejelser, vil vi rigtig gerne fortsætte drøftelserne
med jer, og jeg vil gøre mit for, at vi får denne drøftelse på det rigtige tidspunkt.

Jeg rundsender jeres brev til kommunalbestyrelsens medlemmer så de også er bekendt med jeres aktuelle overvejelser og Dragør Tennis.

Venlig hilsen

Eik Dahl Bidstrup
Borgmester
Direkte: 3289 0105

Rådhuset, Kirkevej 7
2791 Dragør
Tlf.: 3289 0100
www.dragoer.dk
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Fra: indgaaende@prod.e-boks.dk <indgaaende@prod.e-boks.dk>
Sendt: 19. juli 2020 18:01
Til: Dragoer - Officiel postkasse Dragør kommune <dragoer@dragoer.dk>
Emne: Brev l Dragør Kommune fra Dragør Tennis

Kære Dragør Kommune,

Vedhæftet fremsendes et brev til Dragør Kommune vedrørende dialog om Dragør Tennis lejeaftale på Engvej, samt opførelse af en tennishal i kommunen.

Venligst kontakt undertegnede ifald der måtte være tvivl om hvem i kommunen som bør modtage brevet. Brevet er stilet til Borgmestersekretariatet,
Kommunalbestyrelsen, Skole, SFO, Kultur og Fritid, samt Plan og Teknik.

Med venlig hilsen

Joakim Thörring,

Formand Dragør Tennis

Joathoe@gmail.com

Telefon: 20 49 80 40
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